
ال�رضائب  اأن  النواب،  جمل�س  يف  املالية  اللجنة  اأك��دت 
بن�سبة  االحتادية  للحكومة  العامة  املوازنة  عجز  ت�سد 
اأحمد،  �رضحان  اللجنة  ع�سو  دينار.وقال  تريليون   1
احلكومة  قبل  من  له  وخمطط  خممن  هو  ما  "وفق  اإن��ه 
ال�رضائب  ت�سمل  التي  النفطية  غري  ال��واردات  جميع  فاإن 
 11 توفر  وغريها(  والدخول  )ال�سفر  باأنواعها  والر�سوم 
املوانة"،  عجز  �سد  يف  ت�سهم  وبالتايل  دينار،  تريليون 
الرقم  ه��ذا  من  اأق��ل  عائداتها  باعتقادي  "لكن  مردفا 
عجز  ت�سد  وحدها  "ال�رضائب  اأن  املخمن".واأ�ساف، 

املوازنة بن�سبة 1 تريليون دينار".
ي�سار اىل ان موازنة العام املقبل 2017 ت�سمنت فر�س 
وكذلك  النقال  والهاتف  االنرتنت  �سبكات  على  �رضائب 
ارتفاع  عن  ف�سال  وغريها  والعقارات  ال�سفر  تذاكر  على 

يف جباية اجور الكهرباء.
اىل ذلك عدت ع�سو جلنة االقت�ساد واال�ستثمار النيابية 
التوجه  احلكومة  على  "لزامًا"  بات  اأن��ه  جنيب،  جنيبة 
امل�ساكل  حل  لغر�س  لال�ستثمار  اخلا�س  القطاع  اىل 
النفط. اأ�سعار  البلد بعد هبوط  التي يعانيها  االقت�سادية 
"هبوط ا�سعار النفط وف�سل ال�سيا�سيات  اإن  وقالت جنيب 
االقت�سادية التي كانت تتخذ عندما كانت موازنات العراق 
من  احلكومة  ميّكن  مل  ال�سابقة،  ال�سنوات  يف  انفجارية 
االقت�سادية". االزمة  االيرادات ومعاجلة  تنويع م�سادر 
على  لزامًا  بات  الراهن  الوقت  "يف  اأنه  جنيب،  واأ�سافت 
لكي  لال�ستثمار  اخلا�س  القطاع  اىل  التوجه  احلكومة 

تتمكن من معاجلة امل�ساكل االقت�سادية مثل تنويع 
امل�سادر وخلق فر�س عمل للمواطنني 

وغريها من االمور".
م���ن ج��ان��ب 

اخر اأعلنت اللجنة املالية الربملانية، االأحد، اأن ن�سبة من 
التي  واملتقاعدين  املوظفني  رواتب  من  اال�ستقطاعات 
وت عليها اخريا يف جمل�س النواب، �سيتم توزيعها على  �سُ

خم�سة قطاعات.
"ن�سبة  اإن  وقال رئي�س اللجنة حممد احللبو�سي يف بيان 
�سيتم  واملتقاعدين،  املوظفني  رواتب  من  اال�ستقطاعات 
املهدمة  الدين  وبيوت  الكنائ�س  بناء  لدعم  ا�ستخدامها 
ومي�سان  الب�رضة  يف  االأهوار  ودعم  نينوى  حمافظة  يف 
وال�سماوة من خالل توفري فر�س عمل ل�ساكنيها، متهيداً 

الدراجها على الئحة الرتاث العاملي".
�سيذهب  املبلغ  هذا  من  "جزءاً  اأن  احللبو�سي،  واأ�ساف 
الإعمار املناطق املحررة، وتاأهيل املختربات يف الكليات 
ال�سنوات املقبلة  واجلامعات لتو�سيع رقعة القبول خالل 
للطلبة"، مبينا "كما �ست�ستخدم يف حل م�سكلة طبع الكتب 
املدر�سية خالل العام املقبل، وتاأهيل ما ي�سمى ب�)طريق 

املوت("
والنواب  االقت�ساد  رج��ال  من  عدد  بحث  اخر  �سان  يف 
العراقيني ملف اطالق �سندات املقاولني والقطاع اخلا�س.
وقد افتتح ابراهيم البغدادي رئي�س املجل�س االقت�سادي 
مت  تظاهرات  "هناك  ان  اىل  باالإ�سارة  الندوة  العراقي 
وزارة  ام��ام  وح�سارية  �سليمة  ب�سورة  عنها  التعبري 

وكيل  اىل  و�سلموا طلباتهم  املقاولون  بها  قام  املالية 
الرقابة  دي���وان  ورئ��ي�����س  امل��ال��ي��ة  وزي���ر 

املالية".
النائب  وحت��دث 

هيثم اجلبوري مبينا ان املوازنة العامة لعام 2017 "هي 
اف�سل ما ن�ستطيع اخراجه ملا حتظى من قبول اقت�سادي 
االوىل  اخلطوة  متثله  وما  فيها  الن�سو�س  لبع�س  وكان 
للتو�سع ببع�س النقاط حيث كان هناك اجتماع مثمر مع 
العراقي واحتاد  االقت�سادي  االعمال من املجل�س  رجال 
املقاولني  واحت��اد  ال�سناعيني  واحت��اد  االعمال  رج��ال 
العراقيني واملعهد العراقي لال�سالح االقت�سادي وقد مت 
اال�ستماع اىل االفكار التي تدور يف راأ�س امل�ساركني لكي 
ن�سعها يف املوازنة، لقد بذلنا جهدا كبريا للح�سول على 
التوافق للكتل ال�سيا�سية ولتلبية الطلبات التي وردت من 

املحافظات".
درا�سة  دون  ومن  كبرية  �سغوطًا  هناك   " ان  اىل  واأ�سار 
ال�سيغة  اىل  تو�سلنا  ولكننا  العراقية  لالأزمة  حقيقية 
 )15( بحدود  يومي  لعمل  م�ستمرة  جهود  بعد  النهائية 

�ساعة ومن دون اجازات ".
وقال "بعد نقا�س مع ال�سيد رئي�س الوزراء و مع احلكومة 
مت و�سع �سقف اأئتماين للقطاع اخلا�س من قبل احلكومة 

امل�ساريع  لغر�س  و  االق��رتا���س  يتم  لكي 
التنموية".
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ارتفعت اأ�سعار النفط اىل اأكرث من 5 يف 
املئ��ة يف التعام��الت االآ�سيوية بعد اأن 
تو�سل��ت اأوبك ودول خارجه��ا ال�سبت 
الأول اتفاق من��ذ عام 2001 للحد من 
االإنت��اج لكبح جماح الوف��رة العاملية 
م��ن النف��ط الت��ي ا�ستم��رت اأك��رث م��ن 
عامني. و�سعدت العقود االآجلة للخام 
دوالرا   2.81 فرباي��ر  ت�سلي��م  برن��ت 
بزي��ادة  للربمي��ل،   $  57.14 لتبل��غ 
مقداره��ا 5.2 يف املئ��ة، يف ال�ساع��ة 
6:05 بتوقيت �رضق الواليات املتحدة 

)2305 بتوقيت غرينت�س(.

افتت��ح قطر م��ول اأبواب��ه اأم��ام الزوار 
وتبلغ قيمته 5.4 مليار ريال تت�سمن 
وجمي��ع  والفن��دق  والبن��اء  االأر���س 
مرك��ز  وميت��د  املرافق��ة،  اخلدم��ات 
الت�س��وق عل��ى م�ساح��ة 500 األف مرت 
مرب��ع، وي�س��م اأك��رث م��ن 80 متج��راً 
الأول م��رة يف قط��ر، وم��ن املتوقع اأن 
ملي��ون   20 اجلدي��د  امل��ول  ي�ستقب��ل 
زائ��ر �سنويًا. قال اأحمد امل��ال، الرئي�س 
التنفيذي لقطر م��ول: "لقد عملنا لعدة 
�سن��وات لهذا الي��وم امله��م، واأنا ممنت 
جلمي��ع اأفراد فري��ق العمل على حتقيق 
جمي��ع االأهداف املرجوة. ونعلن اليوم 
ابت��داء حقب��ة جديدة للت�س��وق يف قطر 
واملنطق��ة م��ن خالل االأف��كار املذهلة 
الت��ي يقدمه��ا قط��ر م��ول والعرو���س 

املميزة التي يبتكرها".

ي�سه��د  اأن  م�رضفي��ون  خ��رباء  توق��ع 
من��واً  املحل��ي  االئتم��ان  اإجم��ايل 
ملحوظ��ًا يبل��غ 5.6 % بنهاي��ة العام 
ملي��ار   349.3 اإىل   2016 اجل��اري 
ملي��ار   330.7 م��ع  مقارن��ة  دره��م 
دره��م بنهاية �سهر دي�سم��رب من العام 
املا�س��ي، وه��و م��ا يعن��ي اأن اإجمايل 
قرو�س االأفراد اجلديدة املتوقع �سيبلغ 
ما يقارب ال� 18.6 مليار درهم خالل 
االأ�سه��ر ال���12 للع��ام احل��ايل مقابل 
اقرتا���س ما يق��ارب ال��� 30.9 ملياراً 
خالل الع��ام املا�س��ي و19.7 ملياراً 

خالل 2014.

حجم الوارادات غير النفطية 11 تريليون دينار 

دعوات إلى الحكومة بدعم القطاع الخاص

المعلمات األكثر إقباال على الذهب

إلنعاش تجارتهم.. صاغة ديالى يلجأون إلى التقسيط
وقال عا�سم خليل �ساحب حمل لبيع الذهب 
ان  نيوز،  ال�سومرية  ل�  ب عقوبة يف حديث  يف 
البالد  مناطق  كل  يف  الذهب  �سوق  "ن�ساط 
ومنها بعقوبة مرتبط ب�سل�سلة عوامل ابرزها 
ان  اىل  النظر  الفتا  املالية"،  واحلالة  االمن 
موجة  يف  ت�سببت   2014 حزيران  "احداث 
ك�ساد كبرية وانخف�ست عملية ال�رضاء بن�سبة 

."%80
واأ�ساف خليل ان "هناك حالة انتعا�س بحذر 
يف  خا�سة  االمنية  املخاوف  ت�ساوؤل  بعد 
ملحوظ  اقبال  "وجود  اىل  م�سريا  بعقوبة"، 
على ال�رضاء من قبل �رضيحة املعلمات الالئي 
من  اال�سد  ح�سة  على  ي�ستحوذن  ا�سبحن 

عمليات ال�رضاء".
الذهب  لبيع  حمل  �ساحب  ح�سن  ثامر  اما 
املالية  "االزمة  ان  ق��ال  فقد  بعقوبة  يف 
واالخر  احلني  بني  تنت�رض  التي  وال�سائعات 
ب�ساأن الرواتب وبروز خطر اجلرمية املنظمة 
هي من َت�سبب با�ستمرار ك�ساد ا�سواق الذهب 
بعد حت�سن االجواء االمنية خا�سة بعد انهاء 
�سطوة اجلماعات االرهابية يف كانون الثاين 

."2015
�رضاء  اىل  يبادرن  الن�سوة  "بع�س  ان  وتابع 
الذهب على الرغم من االجواء املالية الراهنة 
اأنه معدن ال يفقد ثمنه مبرور  الأنهن يدركن 
الوقت وميكن بيعه عند احلاجة ومن باب انه 
) زينة وخزينة("، مو�سحا ان "هناك العديد 
البيع  مبداأ  اعتماد  اىل  ب��ادر  ال�ساغة  من 
من  بهم  ثقة  لديهم  ممن  لزبائنه  بالتق�سيط 
فتح  االمر  وهذا  الن�ساط  عجلة  حتريك  باب 

الباب امام الكثريين لل�رضاء الذهب اأخريا".
تعمل  ال��ت��ي  ح�سن  ف��ائ��زة  ق��ال��ت  ذل���ك،  اىل 
موظفة حكومية يف بعقوبة ان "لديها مبلغًا 
بع�س  �رضاء  يف  ا�ستثماره  حتاول  املال  من 
تفقد  ان  ميكن  االم��وال  الن  الذهبية  احللي 
مهما  ثمنه  يبقى  معدن  الذهب  لكن  قيمتها 
اىل  النظر  ح�سن  ولفتت  االحوال".  تغريات 

دفع  من  هو  املالية  االزمة  من  "اخلوف  ان 
الكثري من الن�ساء الالئي لديهن مال اىل عدم 
الذهب  الن  خطاأ  "ذلك  ان  عادة  املغامرة"، 

كما يقال زينة وخزينة يف الوقت ذاته ".
�سقوط   2014 حزيران  بعد  دياىل  و�سهدت 
قب�سة  يف  وق�سباتها  مدنها  م��ن  العديد 
تنظيم "داع�س"، قبل ان تنجح القوى االمنية 
بعد  حتريرها  يف  ال�سعبي  ب احل�سد  املدعومة 
معارك �رض�سة مع التنظيم انتهت يف كانون 

الثاين 2015.
الذهب  ا���س��واق  م��ن  العديد  دي��اىل  وحت��وي 
قطاعًا  تعد  وال��ت��ي  بعقوبة  يف  واب��رزه��ا 

اقت�ساديًا مهمًا ميتد لعقود طويلة.
حمافظة  جمل�س  رئي�س  اكد  اخرى  جهة  من 
من   %90 ان  ال�سبت،  الدايني،  علي  دي��اىل 

تعاين  املحافظة  يف  اخلا�س  القطاع  ركائز 
�سلال تاما منذ 2003، يف حني ا�سار اىل ان 

اإحياءها �سيوفر 40 الف فر�سة عمل. 
القطاع  ركائز  من   %90" ان  الدايني  وقال 
اخل��ا���س امل��ت��م��ث��ل��ة ب��امل��ع��ام��ل وال��ور���س 
وامل�سانع على خمتلف منتوجاتها ا�سابها 
دياىل"،  حمافظة  يف   2003 بعد  تام  �سلل 
اال���س��ت��رياد  "�سيا�سة  اىل  ال�سبب  ع��ازي��ا 
اخلارجية وعدم توافر قوانني حتمي املنتوج 
احلكومي  ال��دع��م  قلة  ع��ن  ناهيك  املحلي 

باجتاهات خمتلفة". 
القطاع اخلا�س  "اإحياء  ان  الدايني  وا�ساف 
عمل  فر�سة  ال��ف   40 �سيوفر  دي���اىل  يف 
خمتلفة"،  واخت�سا�سات  مبهن  للعاطلني 
االزمة  "ا�ستثمار  ���رضورة  اىل  النظر  الفتا 

القطاع  تفعيل  اج��ل  م��ن  ال��راه��ن��ة  املالية 
اخلا�س واعادة عجلة االنتاج من جديد قبل 
جمردة  اىل  وامل�سانع  املعامل  تتحول  ان 

خردة حديدية".
"ادارة  ان  دي���اىل  جمل�س  رئ��ي�����س  وت��اب��ع 
القطاع  ان  على  متفقان  املحافظة  وجمل�س 
اخلا�س ميكن ان ينقل دياىل اىل و�سع اخر 
على  "االعتماد  اهمية  موؤكدا  دعمه"،  مت  لو 
بالتن�سيق  دوراً  واعطائها  املحلية  ال�سناعة 

مع الدوائر احلكومية".
ع�رضات  على  باحتوائها  دي���اىل  وتتميز 
تنتج  التي  وال��ور���س  وامل�سانع  املعامل 
منها  االك��رب  اجل��زء  لكن  الب�سائع  خمتلف 
عوامل  ب�سبب  �سنني  منذ  العمل  عن  توقف 

متعددة.

�سهدت ا�سواق الذهب 
يف حمافظة دياىل، 

انتعا�سا حذرا بعد ت�سا�ؤل 
املخا�ف االمنية عقب 

احداث حزيران 2014 
الدامية التي كانت �راء 

اكرب موجة ك�ساد، يف 
حني ا�ستحوذت �سريحة 

املعلمات على ح�سة اال�سد 
بال�سراء ��سط بر�ز 

عمليات البيع بالتق�سيط 
لتحريك �سوق الذهب.
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بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

االنشائية

رز كيلو غرام  

حمص كيلو غرام

فاصولياء يابسة كيلو غرام

لوبياء كيلو غرام

عدس كيلو غرام

سكر كيلو غرام

معجون طماطه 830غرام

شاي ليبتون 450 غرام

شاي حصه كيلو غرام

زيت مستوردلتر واحد

طبقه بيض مستورد

حديد تسليح مستورد 
لكافة القياسات

حديد تسليح مستورد 
قياس 12  ملم

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم تركي

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم اوكراني

حديد زاوية مستورد 
قياس دون 50 ملم

حديد زاوية عراقي  
قياس كافة القياسات

حديد راسطه كافة 
القياسات مستورد

حديد ساقية عراقي

سيت حمام ابيض 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام ملون 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام مشجر 
موديل انتيك /تركي

ابواب جاهزه داخليه

ابواب جاهزه خارجية 
مختلفة المناشئ

طخم حمام اردني /
موديل سان ريمو

طخم حمام اردني / 
ابيض وملون  ايكو

طخم حمام تركي 
)نارين ( بدون بانيو

طخم خالطات كامل  
موديل لونا

خالطات مغسله 
جسري لبناني

خالط سنك لبناني

خالط بانيو عمودي 
لبناني 

سيراميك ارضيات 
زنوبيا

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

سيت

سيت

سيت

عدد

عدد

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم 

م 2

1250
1350
1250
3500
2750
1500
2500
3250
4000
2500
5500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300
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